Tampereen yliopisto
Reettorit ry
Hallituksen kokous 13/2022
Aika: 27.7.2022 klo 17.30
Paikka: Zoom, https://tuni.zoom.us/j/62399313650
Meeting ID: 623 9931 3650
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1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 17.32.

2. Kokouksen järjestäytyminen
Puheenjohtajaksi valitaan Ingá Ryhänen
Sihteeriksi valitaan Maiju Asuja
Läsnäolijat:
Ingá Ryhänen
Maiju Asuja
Marianna Juvani
Vilhelmiina Kivioja
Heini Maula
Åsa Pihlström
Neea Nenonen
Ella Tapanainen
Jenna Ala-Rantala
Marimilla Hietava

puheenjohtaja
sihteeri

paikalla kohdat 1-13

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Esityksen mukaan

4. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Esitys: Hyväksytään esityslista muutoksitta.
Päätös: Esityksen mukaan

5. Edellisten kokousten pöytäkirjojen
tarkastaminen
Esitys: Hyväksytään edellisten kokousten pöytäkirjat.
Päätös: Hyväksytään seuraavassa paikan päällä olevassa kokouksessa.

6. Ilmoitusasiat
Esitys: Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.
Keskustelu:
30.5.-15.6. Välisenä aikana pidettiin pestikohtaiset hallituskauden välitsekkaukset, joissa
hallituslaiset ja puheenjohtaja kävivät läpi kevään hallitustoimintaa ja suunniteltiin
kevyesti tulevaa syksyä.
7.6.-16.6. Reettorit ry:n kesätyökamppis järjestettiin Instagramissa
14.6. TREY tiedotti myönnetyistä toiminta-avustuksista. TREY maksoi avustuksia
yhteensä 1305,40 euroa ja Ylioppilastalosäätiö 672,00 euroa.
18.7. Reettoreiden syksyn ainoa kv-tuutori Maija Välimäki on päässyt Vostokin kvtuutorien kanssa aloittamaan tuutorointihommat
25.7. Excutiimi piti 4. kokouksen, jossa pohdittiin excun ajankohtaa ja suunniteltiin
somemateriaaleja sekä matkan ilmoittautumista
Päätös: Esityksen mukaan

7. Talousasiat
Tilillä nyt: 9465,25€
Käteiskassassa nyt: 683,05€

7.1 Reettorit ry:lle myönnetty TREYn toiminta-avustus sekä
Ylioppilastalosäätiön avustus
Esitys: TREY on myöntänyt Reettorit ry:lle toiminta-avustusta yhteensä 1305,40 euroa.
Toiminta-avustus koostuu kannustavasta osasta, jonka osuus oli 505,40 euroa, sekä
tarveharkintaisesta osasta, jonka osuus oli 800,00 euroa. Ylioppilastalosäätiö myönsi
Reettorit ry:lle 672,00 euroa avustusta. Avustuksia saatiin kaiken kaikkiaan 1977,40
euroa.
Päätös: Esityksen mukaan

8. Koulutus- ja sosiaalipolitiikka
Esitys: Keskustellaan ajankohtaisista koulutus- ja sosiaalipoliittisista asioista koulutus- ja
sosiaalipoliittisten vastaavien johdolla.
Päätös: Esityksen mukaan

9. Sidosryhmät ja yritysyhteistyö
Esitys: Keskustellaan sidosryhmä- ja yhteistyökuvioista sidosryhmävastaavan ja
yrityssuhdevastaavien johdolla.
Keskustelu: Mentorointiohjelman ohjepakettia on alettu suunnittelemaan.
Työelämäviikko on työn alla, mutta etenee kesälomien takia hitaasti. Myös
haalarimainosten etsintä on kesätauolla. Reettoreiden alumnit ovat järjestämässä
alumnisitsejä syyskuussa ja nykyinen hallitus on lupautunut auttamaan heitä käytännön
järjestelyissä.
Päätös: Esityksen mukaan

9.1 Yhteistyösopimus SKA-Ravintolat Oy:n kanssa

Esitys: SKA-Ravintolat Oy maksaa sovitun summan, 550 euroa Reettorit ry:lle.
Vastineeksi ensi syksyn uusien opiskelijoiden haalareihin painatetaan kolmen eri
ravintolan logot sekä ainejärjestön lehden kevään numeroon painatetaan mainos
takakanteen ja sisäsivulle A4 kokoisina.
Päätös: Esityksen mukaan

10. Tapahtumat
Esitys: Keskustellaan tapahtumista tapahtumavastaavien johdolla. Mustahaalarisitsit
järjestetään 24.11. Messukylän työväen talossa ja jatkot on tarkoitus pitää Kolmioilla.
Keskustelu: VIMO-sitsejä ollaan alustavasti mietitty viikolle 40.
Päätös: Esityksen mukaan

10.1 Aloitusristeily
Esitys: Aloitusristeilylle on pyritty löytämään isompaa laivaa kuin aikaisempina vuosina.
Kuitenkaan sopivaa laivaa ei ole löytynyt, joten tapahtumavastaavat ovat ottaneet
yhteyttä aikaisempien vuosien laivaan MS Inttiin. Alustavasti pohdittu päivämäärä
risteilylle 31.8. on MS Intillä jo varattu ja uuden päivämäärän selvittäminen on
meneillään. Tähänastisissa keskusteluissa hinnaksi on ilmennyt 890e + alv, mutta
tapahtumavastaavat yrittävät saada hintaa alemmas. Keskustellaan budjetoidaanko
tapahtumaan jo nyt ja miten paljon.
Keskustelu: Viime vuonna risteilyn hinta on ollut 20€/osallistuja ja nyt mennään samalla
linjalla. Laivaan mahtuu noin 50 henkeä.
Päätös: Budjetoidaan 1000€ aloitusristeilyyn.

11. Tuutorointi
Esitys: Keskustellaan syksyn tuutoroinnista tuutorivastaavan johdolla.

Keskustelu: Reettorit järjestää rastin TREYn fuksisuunnistukseen. Uusien fuksien
yhteystiedot saadaan elokuun alussa.
Päätös: Esityksen mukaan

11.1 Tuutoripaidat
Esitys: TREY:n puolesta ei tule tuutoripaitoja ollenkaan tänä syksynä. Syynä tälle on se
että, monet killat/ainejärjestöt käyttävät omia paitojaan orientaatioviikolla. Pitäisikö
Reettoreidenkin tilata omat tuutoripaidat syksyä varten? Budjetoidaan paitoihin
tarvittaessa.
Keskustelu: Reetta on suunnitellut paitaan logon. Paita olisi musta ja logo valkoinen.
Mietitään, tilataanko paitoja niin, että myös tulevien vuosien tuutorit voivat käyttää niitä.
Tuutoripaitoja käytetään yleensä vain ensimmäisen orientaatioviikon ajan, joten
monivuotiset paidat olisi hyvä vaihtoehto. Paidoista on pyydetty tarjousta ja yhden paidan
hinta olisi noin 10€. Pohditaan vielä, mistä budjetista paidat maksetaan.
Päätös: Tilataan 15 kpl tuutoripaitoja. Budjetoidaan tilaamiseen 200€.

12. Viestintä
Esitys: Keskustellaan viestintään liittyvistä ajankohtaisista asioista.
Keskustelu: Reettoreiden Instagramissa julkaistiin onnittelupostaus uusille fukseille.
Tuutorit kommentoivat kuvaan ja myös osa uusista fukseista kommentoi kuvaan.
Päätös: Esityksen mukaan

13. Rehti-lehti
Esitys: Keskustellaan Rehtiin liittyvistä ajankohtaisista asioista päätoimittajien johdolla.

Keskustelu: Syksyn Rehti julkaistaan mahdollisesti pikkujouluissa. Lehden taitosta on
vielä epävarmuutta, sillä Reettoreilla ei ole käytössä taitto-ohjelmaa.
Päätös: Esityksen mukaan

14. KV-asiat
Esitys: Keskustellaan kansainvälisyysvastaavan johdolla ajankohtaisista KV-asioista.
Keskustelu: Excu-tiimi kokousti 25.7. Excursion markkinointi alkaa viikolla 31 ja
ilmoittautuminen viikolla 32
Päätös: Esityksen mukaan

14.1 Excun ajankohta
Esitys: Excun suunniteltu ajankohta on lokakuun perioditaukoviikko eli 17.-23.10. (eli
syyslomaviikko). Lentojen hinnat ovat kuitenkin tänä ajankohtana melkein
kaksinkertaiset (350€ menopaluu eli tosi kallis), niin excutiimi haluaisi kuulla ajatuksia
tästä; mitä olette mieltä esim. siirtämisellä viikkoa aikaisemmaksi?
Keskustelu: Myös lokakuun viimeinen viikko on syyslomaviikko, joten hinnat ovat
kalliimmat. Edeltävällä viikolla torstaina 13.10. on Hämeenkadun appro, jonka päälle ei
mielellään laitettaisi reissua. Pohditaan, voisiko exculle lähteä jo viikonloppuna 7.-9.10.
Vierailupaikkoihin tosin pääsee vain arkisin toimistoaikoina.
Päätös: Excutiimi päättää itse tarkemman ajankohdan, mutta hallitus suosittelee
ajankohtaa 7.-13.10.

14.2 Excun ilmoittautuminen
Esitys: Exculle pääsee 6hlö excutiimin lisäksi 24 henkilöä, ja oletettavasti
ilmoittautumisesta tulee nopeuskilpailu. Excutiimi mietti eräänlaista varasija-systeemiä
ilmoittautumiseen, esim. sellaisten tilanteiden varalle, kun itse on päässyt ilmosta läpi

mutta kukaan kaveri ei: paikan voisi luovuttaa seuraavana jonossa olevalle. Haluttaisiin
kuulla tästä mielipiteitä.
Keskustelu: Hallitus kannattaa ideaa. Näin paikkaa ei voisi myöskään “myydä”
eteenpäin, vaan peruttu paikka menisi seuraavalle jonossa. Ilmoittautuminen on kuitenkin
sitova ja sen voisi perua vain poikkeustapauksissa, kuten silloin, jos kukaan omista
kavereista ei pääse mukaan. Ilmoittautuminen alkaisi viimeistään 15.8. alkavalla viikolla.
Päätös: Esityksen mukaan

14.3 Excun maksaminen
Esitys: Excun juttuja pitää alkaa pian varailemaan, joten toivotaan lyhyttä keskustelua
siitä, miten varaukset käytännössä toimii (rahastonhoitaja?)
Keskustelu: Varaukset tehdään rahastonhoitajan kanssa.
Päätös: Esityksen mukaan

15. META
Ei muuta esille tulevaa asiaa.

16. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19.16.

Pöytäkirja hyväksytty
31.8.2022
Tampere

Ingá Ryhänen
Puheenjohtaja

Maiju Asuja
Sihteeri

